فرم شماره 2
سازماندهی واحدهای يادگيری کتاب درسی
دوره تحصيلی:

عنوان کتاب:

متوسطه دوم

شيمی ............................ ،3

کد کتاب:

پايه:

يازدهم

...............

-1تقسيم بندی واحدهای کتاب شامل طبقات زير است:
بخش

ندارد

فصل

دارد

درس

تعداد  :صفر
تعداد 4:
تعداد:

 -2عناوين واحدهای يادگيری (براساس طبقات فوق) بر اساس ايده های کليدی (مفاهيم و مهارتهای اساسی)
و استانداردها به شرح زير است:

 مولكول ها در خدمت سالمت و تندرستی


واحد سازنده  :اجزا ،انواع  ،ساختار -اتم ،مولكول هاي اسيدهاي چرب ،استرها ،چربي ها ،اسيدها و بازها



رفتار و عملكرد :واكنش پذيري استرها ،خاصيت اسيدي و بازي ،رفتار مولكول ها در برابر نور ،رفتار مولكول ها در
بدن ،رفتار محلول بافر ،رفتار محلول ها



برهم كنش ها و الگوها :واكنش اسيد ها با بازها ،واكنش استرها با آب در محيط اسيدي و بازي ،واكنش اسيدها با
الكل ها



تغيير و اندازه گيري :واكنش هاي تعادلي ،استوكيومتري در توليد فراورده هاي پر مصرف ،سرعت واكنش هاي
تعادلي

 شيمی در خدمت رفاه


انرژي  :انرژي پتانسيل و جنبشي در مواد ،راههاي آزاد سازي انرژي مواد،



تغيير ،پايداري  ،زمان  :خوردگي فلزات ،راههاي تغيير ماندگاري مواد ،



تغيير و اندازه گيري :اندازه گيري تغيير جرم ،حجم و مول در واكنش هاي الكتروشيميايي  ،درصدخلوص،
بازده درصدي ،اقتصاد اتمي ،استوكيومتري در توليد انرژي و مواد شيميايي موثر بر آفت هاي كشاورزي



رفتار و عملكرد :رفتار مواد در برابر انرژي الكتريكي ،سري الكتروشيميايي ،رفتار مواد روي جانداران
(فرم شماره  -2اميري نيا)1/



برهم كنش ها :انواع واكنش ها الكتروشيميايي

 شيمی ،هنر  ،زيبايی و ماندگاری


واحد سازنده  :اجزا ،انواع و ساختار تركيب هاي يوني ،چند سازه ها و مواد هوشمند،انواع جامدها و رنگدانه ها



رفتار و عملكرد :واكنش پذيري و رفتار مولكول ها ،واكنش پذيري انواع مواد آلي و مواد معدني ،عملكرد مواد در
مقياس نانو و ماكرو ،رفتار مواد در برابر نور



برهم كنش ها :انواع واكنش هاي آلي و معدني



تغيير و اندازه گيري :درصدخلوص ،بازده درصدي ،اقتصاد اتمي ،استوكيومتري سنتز رنگدانه ها



الگوها :رفتار تناوبي مولكول ها ،قواعد واكنش پذيري مواد

 شيمی ،اقتصاد و فناوری های نوين


واحد سازنده  :اجزا ،انواع و ساختار دگرشكل ها



رفتار و عملكرد :رفتار مواد در مقياس نانو و ماكرو ،رفتار مولكول هاي زيستي در مقياس مولكولي



تغيير و اندازه گيري :درصدخلوص ،بازده درصدي ،اقتصاد اتمي ،استوكيومتري سنتز مواد در مقياس صنعتي



برهم كنش ها :اثر مواد روي اندام هاي بدن
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